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e-butlletí groc notícies

En el camp de la terapèutica, com en el de la medicina en general, l’actualització continuada dels coneixements és
una necessitat apressant. Atès que la periodicitat de l’edició impresa del butlletí groc no ens permet mantenir
actualitzada la informació, hem obert una nova secció de notícies  al web que ens permetrà complementar-la amb
la del butlletí groc.

http://www.icf.uab.es/bgnews_c
Esperem que us sigui útil!

En un número anterior del butlletí comentàvem
els resultats d’un estudi de casos i controls fet al
nostre medi sobre el risc d’hemorràgia digestiva
alta (HDA) associada a l’ús d’antiinflamatoris no
esteroïdals (AINE).1 Concloíem que l’ús d’AINE
dóna lloc a 152 casos d’HDA per milió d’habi-
tants i any, i que per als usuaris d’AINE, el risc
depèn sobretot del fàrmac i de la seva dosi, així
com de la comorbiditat i els fàrmacs presos de
manera concomitant.

Recentment hem publicat els resultats sobre el
risc d’HDA associada a l’ús d’antiagregants
plaquetaris i la seva prevenció amb fàrmacs
gastroprotectors.2 L’estudi mostra que l’HDA
associada a l’àcid acetilsalicílic (AAS) a dosis
baixes és freqüent, i que l’ús concomitant
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d’inhibidors de la bomba de protons (IBP) en
redueix el risc de manera important.

Després d’un seguiment de gairebé 11 milions
d’anys-persona, s’hi van comparar 2.813 nous
casos d’HDA deguda a una lesió gàstrica o
duodenal amb 7.193 controls ingressats en 18
hospitals d’Espanya i Itàlia. Els resultats indiquen
que al nostre medi un 14,5% dels casos d’HDA,
és a dir 58 per milió d’habitants i any, són atri-
buïbles a antiagregants plaquetaris. La incidèn-
cia d’HDA atribuïble a l’AAS a dosis baixes va ser
de 50,6 casos per milió i any. El risc augmenta
amb l’edat, sobretot en les persones de més de
70 anys. L’antecedent d’HDA o l’ús concomitant
d’AINE augmenta de manera substancial el risc
d’HDA associada als antiagregants plaquetaris.

També en aquest número:

Antiagregants plaquetaris en prevenció primària cardiovascular pàg. 18
Eficàcia de les estatines pàg. 20
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Després d’un esdeveniment coronari o un accident
vascular cerebral (AVC), el tractament amb
antiagregants plaquetaris, com l’àcid acetilsalicílic
(AAS), (prevenció secundària) redueix la
morbimortalitat.1 No obstant, l’ús d’AAS en els
pacients amb factors de risc però sense malaltia
cardiovascular (prevenció primària) és motiu de
controvèrsia.2,3

Els resultats de dos assaigs clínics inicials, un
en metges britànics i un altre en metges nord-
americans, sense malaltia cardiovascular, no van
ser coincidents.4,5 En el primer, en prop de 5.000
homes, l’AAS (500 mg al dia) no va reduir la

mortalitat ni la incidència dels altres esdeveni-
ments cardiovasculars, i va augmentar la
incidència d’úlcera pèptica. En l’altre assaig, en
més de 22.000 homes de més de 40 anys, l’AAS
(325 mg a dies alterns) va reduir la incidència
d’infart de miocardi (IAM), però no va modificar la
incidència d’AVC ni la mortalitat, i va augmentar
el risc d’AVC hemorràgic i la incidència d’úlcera
gastroduodenal.

En tres assaigs posteriors, l’AAS a dosis més
baixes (75-100 mg al dia) va reduir la incidència
d’una variable combinada de diferents esdeve-
niments cardiovasculars, sobretot com a

L’AAS a dosis baixes incrementa el risc d’HDA
en quatre vegades. Els riscos relatius associats
als altres antiagregants s’indiquen a la taula 1.
Clopidogrel i triflusal es van associar amb un risc
d’HDA al límit de la significació estadística.

En els pacients que prenien simultàniament un
inhibidor de la bomba de protons (IBP, gene-
ralment omeprazol), l’AAS no hi va incrementar
el risc d’HDA. Estudis previs, en pacients d’alt
risc, també van indicar que el tractament
concomitant amb un IBP redueix el risc d’HDA.3-5

En un assaig clínic recent es van observar 13
hemorràgies amb clopidogrel, comparat amb una
amb AAS més omeprazol.5 En canvi,
l’administració d’un antihistamínic H2 juntament
amb l’AAS no va reduir el risc d’HDA i l’ús
concomitant d’antiàcids es va associar a un
augment important del risc.

Els resultats d’aquest estudi indiquen que al
nostre medi un 14,5% dels casos d’hemorràgia
digestiva alta (HDA) són atribuïbles als
antiagregants plaquetaris; un 38% són atribuï-
bles als AINE. Tot i que aquest risc és inferior al
dels AINE, l’HDA atribuïble als antiagregants
plaquetaris és freqüent, sobretot en pacients de
més de 70 anys. L’AAS a dosis baixes, la ticlo-
pidina, i probablement el clopidogrel i el triflusal
s’associen amb un risc moderat d’HDA. El
dipiridamol no sembla augmentar-lo. A més de
l’edat, l’antecedent d’HDA i l’ús concomitant
d’AINE són els factors de risc més importants
d’HDA associada als antiagregants. En els
pacients amb aquests factors de risc, convé
associar omeprazol a l’antiagregant plaquetari.

Conclusió
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Taula 1.  Risc d’hemorràgia digestiva alta (HDA)
per antiagregants plaquetaris i ús de fàrmacs
gastroprotectors.

Fàrmac OR (IC95%)

AAS (cardiovascular) 4,0 (3,2-4,9)
+IBPa 1,1 (0,5-2,6)
+anti-H2

b 3,0 (1,6-5,4)
+antiàcid 6,6 (4,5-9,8)

Antiagregants no AAS 2,1 (1,5-2,9)
+IBP 0,9 (0,4-2,3)
+anti-H2

b 1,3 (0,5-3,1)
+antiàcid 2,7 (1,1-6,4)

clopidogrel 2,3 (0,9-6,0)
dipiridamol 0,9 (0,4-2,0)
ticlopidina 3,1 (1,8-5,1)
triflusal 1,6 (0,9-2,7)

a Inhibidor de la bomba de protons (la majoria omeprazol).
b Antihistamínic H2.
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conseqüència d’una reducció significativa de l’IAM
en dos dels assaigs, i de la mortalitat cardiovas-
cular en el tercer.6-8 El tractament amb AAS es va
associar amb un increment del risc d’AVC he-
morràgic en un dels estudis, i amb un augment no
significatiu del risc d’hemorràgia digestiva en tots
tres.9

Una metaanàlisi que agrupa les dades dels cinc
assaigs clínics publicats (de 4 a 7 anys de durada)
en un total de 53.035 pacients sense antecedent
de malaltia cardiovascular mostra que l’AAS
redueix gairebé en un 30% el risc d’IAM, però
augmenta el risc d’hemorràgia digestiva.10 No s’hi
va observar reducció de l’AVC ni de la mortalitat
per totes les causes. Els autors conclouen que
l’efecte beneficiós net de l’AAS augmenta com
més alt és el risc cardiovascular i, per tant, el fac-
tor més important per decidir si cal tractar amb
AAS és el risc cardiovascular.

Amb aquestes dades, les guies nord-americanes
de 2002 van considerar que la relació benefici/risc
del tractament amb AAS seria favorable per als
pacients amb un risc de malaltia coronària a 10
anys d’un 6% a un 10%.11,12 Altres autors, en
canvi, consideren adequada la prevenció amb
AAS per als pacients amb un risc coronari a 10
anys ≥ 15%, i per a aquells amb un risc coronari
d’entre 7 i 14% si tenen hipertensió arterial amb
afectació d’òrgans diana i/o diabetis.13

Recentment, les dades del Women’s Health Study
(WHS), en 39.876 dones sanes professionals de
la salud de 45 anys o més, han mostrat que les
tractades amb AAS (100 mg a dies alterns)
presentaven, al llarg de 10 anys, un 9% menys
d’esdeveniments cardiovasculars greus (AVC,
IAM o mort cardiovascular) en comparació del
grup placebo (risc de 0,91; IC95%, 0,80-1,03).14

Tot i que aquesta reducció no era significativa, en
el subgrup de dones de 65 anys o més (un 10%)
s’hi va observar una reducció significativa dels
esdeveniments cardiovasculars. A diferència
d’estudis previs de prevenció primària, no s’hi va
registrar una reducció significativa del risc d’IAM,
però si del d’AVC (d’un 17%, resultat d’una

reducció d’un 24% del risc d’AVC isquèmic i un
augment no significatiu del risc d’AVC hemorràgic).
El risc d’hemorràgia digestiva greu va ser 1,4
vegades més freqüent en les tractades amb AAS.

Els mateixos autors, després d’agrupar les
dades del WHS amb les dels altres cinc assaigs,
amb un total de 55.580 participants, van trobar que
l’AAS redueix el risc d’IAM en un 24%, però no
redueix de manera significativa el risc d’AVC. En
una anàlisi estratificada segons l’edat, si es combi-
nen les dades de les dones dels assaigs WHS, el
HOT i el PPP, l’AAS va reduir de manera significa-
tiva, un 19%, el risc d’AVC, però no el d’IAM.
Aquests resultats poden reflectir el fet que, per a
un determinat grau de risc cardiovascular, el risc
relatiu d’AVC és més elevat (i el risc d’IAM menor)
en dones que en homes.

Una metaanàlisi recent dels 6 assaigs clínics en
prevenció primària confirma que en dones l’AAS
redueix el risc d’AVC en un 17% i en homes el
d’IAM en un 32%.15

Per a la prevenció primària, l’ús d’antiagregants
s’ha de considerar en el context d’altres mesures
de prevenció primària que impliquen menys riscos
i que són potencialment més efectives, com canvis
d’estil de vida i tractament de la dislipèmia i de la
hipertensió. Establir el llindar de grau de risc per
emprar l’àcid acetilsalicílic (AAS) en la prevenció
de la cardiopatia isquèmica en persones sense
malaltia cardiovascular és difícil, i per a les perso-
nes amb baix risc de patir un esdeveniment, els
riscos d’efectes adversos no semblen ser
compensats per un efecte beneficiós quantitativa-
ment molt modest. Actualment, l’AAS a dosis
baixes (75-100 mg al dia) es podria considerar per
a la prevenció primària en les persones amb un
risc de cardiopatia isquèmica a 10 anys ≥ 15%
(risc cardiovascular ≥ 20%), sempre que la xifra de
pressió arterial estigui normalitzada. No hi ha
dades sobre els altres antiagregants en aquesta
indicació.
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Conclusió

AAS en prevenció primària cardiovascular. 10

Risc coronari basal
a 5 anys

Nombre d’esdeveniments
per 1.000 persones tractades 5% 1%

IAM -14       -3
AVC hemorràgic      +1      +1
HDA      +3      +3
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Un article recent confirma el paper de les concen-
tracions d’HDL com a predictor del risc cardio-
vascular en pacients de més de 70 anys, i
suggereix que el tractament amb estatines podria
ser especialment útil en els pacients amb HDL
baix, i probablement inefectiu en els que presen-
ten un HDL alt.1

Una anàlisi de subgrups de l’assaig PROSPER
(PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at
Risk) 2 ha suggerit que, en gent gran tractada amb
pravastatina, la reducció del risc de cardiopatia
isquèmica és més evident quan les concentra-
cions inicials de colesterol HDL són baixes (<1,15
mmol/l o bé <44,2 mg/dl). En canvi, en les perso-
nes amb un HDL més elevat, no s’hi observa un
efecte significatiu.
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Atès que al nostre medi moltes persones d’edat
avançada tenen concentracions elevades de
colesterol HDL, i que, segons les taules del
Regicor, amb aquestes xifres el risc cardiovascular
es redueix a la meitat, aquestes troballes
permetrien identificar els pacients que es
beneficiarien del tractament amb estatines.
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